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1. Байрачна Лариса Кімівна 

2. К.ф.н., доцент, доцент кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

3.   Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

Легітимація органів державної влади: теорія та сучасність. (1,5 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи  

Легітимація органів державної влади: теорія та сучасність. (2  друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в дослідженні сутності 

та змісту такої конституційно-правової категорії як «мирні зібрання». 

Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення змісту права на мирні 

зібрання. Досліджено сутність даного права крізь призму деяких міжнародних 

актів, а саме йдеться про Конвенцію прав людини та захист основоположних 

свобод, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Африканську 

хартію прав людини та народів,  Американську конвенцію з прав людини, 

Копенгагенський документ ОБСЄ, Конвенцію Співдружності незалежних 

держав про права та основні свободи людини, Конвенцію про права дитини та 

інші. Проаналізовано сутнісні ознаки права на мирні зібрання (організованість, 

мирний характер, наявність фізичного простору, на якому відбувається мирне 

зібрання), а також факультативні ознаки (наявність організатора та інші). 

Проаналізовано основні тенденції, які є характерними для судової практики 

щодо реалізації права на мирні зібрання в Україні (слабка уніфікованість 

судової практики; тенденція заборон; недостатня обґрунтованість судових 

рішень; використання національного законодавства без урахування 

міжнародних стандартів). 

Розглянуто  питання прав людини - “четвертого  покоління”. Була 

зроблена спроба дослідити захист прав осіб, які змінили стать (трансгендери) у 

просторі судової полеміки, зокрема в рішеннях ЄСПЛ та в рішеннях 

національних судів. Вивчаючи практику ЄСПЛ, можемо стверджувати, що 

найчастішим щодо прав і свобод  для трансгендерів  є  порушення статті 8  та 



статті 12  Конвенції  Захисту Прав Людини та Основоположних Свобод. 

Доведено, що  незважаючи на сучасну еволюцію сприйняття трансгендерів, 

відносини в одностатевій парі охоплюються правом на повагу до приватного 

життя, але не визнаються сімейним життям ( справа «X та Y проти 

Сполученого Королівства»). Наголошується, що є усі підстави очікувати    від  

суспільства толерантного ставлення  до  певних  незручностей  і  надання 

людям можливості  жити  з  почуттям  власної   гідності   і  значущості 

відповідно  до  статевої ідентичності.  

Розглянута низка справ стосовно транс-жінок «Ван Кюк проти 

Німеччини», «Грант проти Великобританії», «Шлюмпф проти Швейцарії», 

«Хамалайнен проти Фінляндії» тощо. Існує низка рішень  стосовно транс-

чоловіків  «Б проти Франції», «L проти Литви» тощо.  

 

         5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів 

 Участі не брала 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів)  

      Участі не брала 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів.  

      Не проводила 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.  

      Не працювала 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.  

          Не працювала 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень.  

           Не проводила 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів.  

            Не готувала 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування.  

           Участі не брала 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Не читала. 

             



6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.            

Висновок на запит заступника голови обласної державної адміністрації  

Є.Грицькова щодо допомоги у фаховому роз ясенні положень Закону 

України  «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу 

совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій 

(об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації ( 

об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами 

України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову 

агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території 

України» від 20 грудня 2018 року N 2662-VIII (Голос України від 26.12.2018, 

N 248) (Лист № 01-66/1471  від 17.02.2020 р.) 

 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення).  

Участь у  Міжнародній науковій конференції «Конституційний дизайн: 

від макро до мікро рівня ХIII  Тодиківські читання. (19 червня 2020 року.) 

Харків, Національний юридичний університет України імені Ярослава 

Мудрого). 

Участь у роботі  ІV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» (Чернівці, 

16 жовтня 2020 р.). Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича. 

 

9. Видавнича діяльність:   

Тези: 

 

1. Байрачна Л.К.  До інтерпретації поняття конституційної стабільності. 

Тодиківські читання  ХIII Тодиківські читання. Збірка тез наукових 

доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (19 червня 

2020 року.) За заг. ред. проф. А.П.Гетьмана. Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ «Видавництво 

«Права людини»», 2020. С. 95-96. (0,2 др.арк.) 

2. Байрачна Л.К. Притягнення до відповідальності голови 

конституційного суду україни: критичний огляд. Сучасні виклики та 

актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІV Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Чернівці, 16 жовтня 2020 р.); [редкол.: О. В. 



Щербанюк (голова), Л.Г. Бзова (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2020.  

 До збірника увійшли матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 

Україні» (Чернівці, 16 жовтня 2020 р.). с.13-17. (0,3 др.арк.) 

 

Статті: 

1. Байрачна Л.К., Федоровська М.А  Due process of law: актуальні  проблеми 

притягнення до відповідальності голови Конституційного суду 

України.  «Конституційно-правові академічні студії» № 2 . 2019. С. 55- 

67.  (0, 7 др.арк.) 

2.   Байрачна Л.К., Волкова Д. С. Четверте покоління прав людини  у 

просторі судової  полеміки (на прикладі рішень європейського суду з 

прав людини) «Прикарпатський юридичний вісник» № 3.  2019. С. 44-49. 

(0, 7 др.арк.) 

3.   Байрачна Л.К., Черниш В.В.  Право на свободу мирних зібрань: теорія та 

судова практика.  «Порівняльно-аналітичне право»  № 1.  2020.  С.91-94. 

(0, 7 др.арк.) 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

        Не являюсь 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

      Не являюсь 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

       Не була 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Не було 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

       Не була 

15. Які інші відзнаки отримали у звітному році. 

Не було 

 16. Співробітництво з закордонними організаціями. 

       Не було 

17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

       Не брала. 

 

26.11.2020 р.                                              Доцентка кафедри  

                                                                    конституційного права України 

                                                                    Байрачна Л. К. 


